Keemia lahtine võistlus
Vanem rühm (11. ja 12. klass)
Tallinn, Tartu, Kuressaare, Narva, Kohtla-Järve 15. november 2003. a.

1. Kaur tahtis õpetajat üllatada ja kirjutas tahvlile reaktsiooniskeemi metaani ja
süsinikdioksiidi vahel, mis pidi andma äädikhappe. Jasper lisas, et see reaktsioon on
võimalik, kuid mitte ilma täiendavate reagentide ja vaheetappideta ning kirjutas tahvlile
ühe võimalikest variantidest, kus mõningate valemite asemel olid tähed:
i) CH4 + X2 → A + B
ii) A + Y → C

iii) C + CO2 → D
iv) D + B → CH3COOH + YX2

Jasper lisas, et sool YX2 on IIA rühma metalli sool halogeeniga, kus metalli on 13%.
Ühendis C on sama metalli 20%. Nüüd jäi Kaur, nagu Teiegi, sügavasse mõttesse.
a) Identifitseerige ühend YX2. Millised reagendid on X2 ja Y (vastuste õigsust tõestage
arvutustega).
(2)
b) Kirjutage ühendite A, B, C ja D valemid.
(2)
c) Kirjutage reaktsioonivõrrandid i) − iv).
(4) 8 p
2. Nii sool A (278 g/mol) kui sool B (562 g/mol) koosnevad mõlemad neljast erinevast
keemilisest elemendist. Mõõdukal kuumutamisel väheneb 100,0 grammi soola A mass
45,3 grammi võrra ja soola B mass 28,8 grammi võrra. 100,0 g soola A väga tugeval
kuumutamisel jääb järele 25,9 g tahket ainet C ja soolast B 28,5 g tahket ainet D.
Mõõdukal kuumutamisel eraldub mõlemast soolast aine E ja tugeval kuumutamisel aine F.
Soola B lahust võib saada soola A lahusest happe keskkonnas nii KMnO4 kui K2Cr2O7
lahuse abil. Kaaliumjodiidi−tärklise lahuse lisamisel muutub soola B lahus siniseks ja tekib
soola A lahus. Soola B lahus annab kaaliumtiotsüanaadi lahusega punase värvuse.
Mõlema soola lahused annavad soola G (34,1% kloori) lahusega valge sademe.
a) Tõestage arvutustega soola G valem.
(2)
b) Tõestage reaktiividega: i) soolaga G, ii) kaaliumtiotsüanaadiga, iii) kaaliumjodiidiga,
iv) kas KMnO4- või K2Cr2O7-ga, millised ioonid on soolade A ja B vesilahustes.
Kirjutage vastavad ioonreaktsioonide võrrandid.
(3)
c) Tõestage arvutustega i) aine E valem ja selle hulk ning ii) aine F valem ja selle hulk
(ühe mooli mõlema soola kohta).
(2)
d) Tõestage arvutustega i) aine C valem ja selle hulk soolas A ning ii) aine D valem ja
selle hulk soolas B.
(2)
e) Kirjutage i) soola A ja ii) soola B summaarse lagunemisreaktsiooni võrrand (soolade ja
kõikide kuumutamisel tekkinud ainete nimetustega).
(2) 11 p
3. CD−mängija UNITED instruktsioonis soovitatakse kasutada nikkel−kaadmiumi (Ni-CAD)
akut. Tüüpiline Ni−CAD vooluallikas koosneb kahest poolelemendist, mille
standardpotentsiaalidele E10 ja E 02 vastavad reaktsioonid on järgmised. (IUPACi järgi
standardpotentsiaal väljendab redutseerumise protsessi.)
Cd(OH)2(t) + 2e- → Cd(t) + 2OHE10 = - 0,809 V
2NiO(OH)(t) + 2H2O + 2e- → 2Ni(OH)2(t) + 2OHE 02 = + 0,490 V
CD-mängija akule on märgitud: 1300 mA⋅h ja standardne laadimisaeg 14 tundi vooluga
130 mA.
a) Millise märgiga poolusteks on katood ja anood i) aku töötamisel ja ii) aku laadimisel?
Kirjutage elektronide osavõtul poolelementides toimuvate vastavate protsesside
võrrandid.
(4)

b) Leidke Ni−CAD aku EMJ.
(1)
c) Leidke minimaalne metallide i) Ni ja ii) Cd mass, mis on vajalik kirjeldatud aku
tootmiseks. F = 96485 A⋅s/mol
(4) 9 p
4. DURICEF on antibiootikum, mille toimeaine − tsefadroksiilmonohüdraat takistab
bakterraku kesta sünteesi ja seega bakterite paljunemist. Toimeaine struktuurvalem on
järgnev:
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Suu kaudu manustati tablett, mis sisaldas 1,0 g tsefadroksiilmonohüdraati. Edasi võeti
patsiendilt vereproov ja tehti kindlaks, et tsefadroksiilmonohüdraadi kontsentratsiooniks
vereplasmas on 28 mg/dm3.
a) Leidke kristallveeta toimeaine brutovalem ja molaarmass.
(3)
b) Millised ühendid tekkivad selles ühendis amiidsidemete hüdrolüüsil? Kas hüdrolüüsi
saadusi võib nimetada aminohapeteks?
(3)
c) Näidake vanemuse järgi, kas tärniga tähistatud kiraalne süsinik on R- või Skonfiguratsioonis.
(2)
d) Leidke vereproovi tulemuste alusel toimeaine kontsentratsioon veres (mg/dm3)
eeldusel, et kogu imendunud tsefadroksiilmonohüdraat esineb vereplasmas, mis
moodustab verest umbes 55 mahuprotsenti.
(2)
e) Mitu protsenti manustatud ravimi toimeainest imendus verre, kui patsiendi vere maht
on 5,0 liitrit?
(1) 11 p
5. I. 10 tilka 39,4% HCl (36,5 g/mol) lahust (1,195 g/cm3) lahjendati 100,0 milliliitrini.
Valmistatud lahja HCl lahuse 20,0 ml tiitrimiseks kulus 12,7 ml 0,1015 M NaOH lahust.
a) Leidke lahjendamiseks võetud HCl hulk.
(2)
b) Leidke ühe tilga 39,4% HCl lahuse ruumala.
(2)
II. 70 0C juures olevale demineraliseeritud veele [Kw(700C) = 2,1⋅10-13 M2] lisati 1 tilk
39,4% HCl lahust (täiendavad andmed on osas I). Saadud lahuse pH peab olema täpselt
6. Eeldatakse, et 70 0C juures on CO2 täielikult lendunud.
a) i) Milline on 70 0C juures puhta demineraliseeritud vee pH? ii) Põhjendage, kas see
vesi on happeline, neutraalne või leeline.
(3)
b) Leidke demineraliseeritud vee ruumala, millele 1 tilga happe lisamine annab
keskkonna, mille pH on täpselt 6.
(4) 11 p
6. Ammooniumkloriid laguneb kõrgel temperatuuril gaasilisteks saadusaineteks, säilitades
teatud tasakaalu lähte- ja saadusainete vahel. 427 0C juures on suletud nõus gaaside
rõhk tahke NH4Cl kohal 608 kPa ja 459 0C juures 1115 kPa.
a) Kirjutage ammooniumkloriidi lagunemisreaktsiooni võrrand.
(1)
0
0
b) Leidke mõlema gaasilise aine partsiaalrõhk vastavalt 427 C ja 459 C juures. (2)
c) Leidke tasakaalukonstandi Kp väärtused nendel temperatuuridel.
(2)
0
d) Leidke 427 C juures reaktsiooni vabaenergia ∆G väärtus.
(2)
0
e) Arvutage reaktsioonientalpia ja reaktsioonientroopia väärtused 427 C juures eeldusel,
et 400 0C ja 500 0C vahel need suurused ei sõltu temperatuurist.
(3)
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Valemid on antud ühe mooli kohta.

105 Pa = 1 bar

10 p

